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Archief Diocesane Commissie Sint Willibrord

  
 1.Correspondentie van het secretariaat te Witmarsum met de leden van de DCSW.

Secretaris is drs. A.van Straaten OSA te Witmarsum.  1969-1970
  
 2.Agenda en notulen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.  1963-1970
  
 3.Notulen van de vergaderingen.  1963-1966
  
 4.Stukken betreffende de enquête van gespreksgroepen priester-predikanten in het

bisdom Groningen, uitgaande van Landelijk Coördinatie Comité en DCSW
  1965-1966

  
 5.Circulaire van de commissie Oecumene sectie: Intercommunie, ter beoordeling en

bewerking aan de commissieleden, voorgelegd door: W.L.Boelens S.J.  z.j.
  
 6.Stukken betreffende het memorandum "Mogelijkheden van de RK-kerk inzake

kanselruil".  1968-1969
  
 7.Stukken betreffende de voorbereidingen van de oprichting van de DCSW in het

bisdom Groningen, onder andere de statuten.  1962-1963
  
 8.Stukken betreffende het kerkenplan: Noordelijk Groningen.  1968-1969
  
 9.Stukken betreffende de diaspora in oecumenisch perspectief.  1968-1969
  
 10.Stukken betreffende de handreiking voor de oprichting van een plaatselijke

(gewestelijke) gemeenschap van kerken.  1966
  
 11.Stukken en correspondentie betreffende het rapport "Meer of minder samen?",

samengesteld en gepubliceerd door DCSW.  1965-1970
  
 12.Notulen van de vergaderingen van de DCSW, notulist was W.H.Polman.  1967-1970
  
 13-14.Correspondentie van de DCSW met instanties en personen. Veel doorslagen.

  1963-1968
Bevat 2 stukken

  
  13.1963-1966
  
  14.1966-1968
  
 15.Stukken betreffende de subcommissie van religieuzen van de DCSW.  1964-1966
  
 16.Publicaties van diverse verenigingen die samenwerken met de DCSW.  1966-1968
  
 17.Rapporten, studies en dergelijke van de DCSW.  1963-1966
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